
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 32,000          32,000           เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรพรคอมพิวเตอร์อ านาจเจริญ ร้านภัทรพรคอมพิวเตอร์อ านาจเจริญ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/1/2562
วงเงิน 32,000.- บาท วงเงิน 32,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว.  19 เม.ย. 25๖2

(กองคลัง) ท้องตลาด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   เมษำยน  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    30   เดือน   เมษำยน  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 218,000        219,316.35    เฉพาะเจาะจง หจก.พลวัฒน์ รับเหมาก่อสร้าง หจก.พลวัฒน์ รับเหมาก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/35/2562

บ้านสามัคคีพัฒนา-บ้านโคกศรีบุญเรือง วงเงิน 215,000.- บาท วงเงิน 215,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  4  เม.ย. 25๖2

อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

2 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 314,000        315,961.97    เฉพาะเจาะจง ร้านบุญน้อม ร้านบุญน้อม เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/36/2562

บ้านหนองมะแซว-บ้านห้วยร่องค า อ าเภอเมือง วงเงิน 311,000.- บาท วงเงิน 311,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  4  เม.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

3 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนธาตุ 453,000        455,924.37    เฉพาะเจาะจง ร้านวชิรวิทย์ ก่อสร้าง ร้านวชิรวิทย์ ก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/37/2562

อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ-บ้านสมบูรณ์ วงเงิน 451,000.- บาท วงเงิน 451,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  4  เม.ย. 25๖2

อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

4 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านน้ าปลีก- 227,000        229,119.24    เฉพาะเจาะจง ร้าน พี พี วัสดุก่อสร้าง ร้าน พี พี วัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/38/2562

บ้านนาดอกไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 225,000.- บาท วงเงิน 225,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  4  เม.ย. 25๖2

งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

5 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 261,000        263,179.62    เฉพาะเจาะจง ร้านมชาชน ร้านมชาชน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/39/2562

บ้านหนองเรือ-บ้านนาดอกไม้ อ าเภอเมือง วงเงิน 259,000.- บาท วงเงิน 259,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  4  เม.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

6 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางแยก 470,000        473,338.94    เฉพาะเจาะจง หจก.สมจิตรปิโตรเลียมเซอร์วิส หจก.สมจิตรปิโตรเลียมเซอร์วิส เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/40/2562

ทางหลวงหมายเลข202 (กม.ท่ี63+605)- วงเงิน 469,000.- บาท วงเงิน 469,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  4  เม.ย. 25๖2

บ้านหนองหิน อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

7 ก่อสร้างปราสาทเขาพระสุเมรุ (ปราสาทจ าลอง 6,036,000      5,675,085.24   เฉพาะเจาะจง หจก. ท่าทรายรุ่งอรุณ หจก. ท่าทรายรุ่งอรุณ เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/41/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   เมษำยน  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    30   เดือน   เมษำยน  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

ช่ัวคราว) เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางน้ า วงเงิน 5,660,000.- บาท วงเงิน 5,660,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  5  เม.ย. 25๖2

(เกาะจิตรกูฏ) ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

8 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านเสารีก 470,000        472,832.97    เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองลือการโยธา หจก.เมืองลือการโยธา เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/42/2562

อ าเภอพนา-บ้านเกษมสุข อ าเภอปทุมราชวงศา วงเงิน 468,000.- บาท วงเงิน 468,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  9  เม.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

9 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านวินัยดี- 237,000        238,712.93    เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองลือการโยธา หจก.เมืองลือการโยธา เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/43/2562

บ้านเกษมสุข อ าเภอปทุมราชวงศา วงเงิน 234,000.- บาท วงเงิน 234,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  9  เม.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

10 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านนาเรือง- 227,000        229,014.64    เฉพาะเจาะจง หจก.สมจิตรปิโตรเลียมเซอร์วิส หจก.สมจิตรปิโตรเลียมเซอร์วิส เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/44/2562

บ้านโคกส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 225,000.- บาท วงเงิน 225,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  9  เม.ย. 25๖2

งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

11 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านไร่สีสุก- 227,000        229,014.64    เฉพาะเจาะจง หจก. เกษกุลมงคล 1996 หจก. เกษกุลมงคล 1997 เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/45/2562

บ้านหนองสามสี อ าเภอเสนางคนิคม วงเงิน 225,000.- บาท วงเงิน 225,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  9  เม.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

12 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านค าโพน- 470,000        472,838.21    เฉพาะเจาะจง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/46/2562

บ้านหนองไฮ (ตอน 2) อ าเภอปทุมราชวงศา วงเงิน 468,000.- บาท วงเงิน 468,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  10  เม.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

13 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านนายม- 302,000        303,949.58    เฉพาะเจาะจง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/47/2562

บ้านนาหมอม้า อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 299,000.- บาท วงเงิน 299,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  10  เม.ย. 25๖2

(กองพัสดุฯ) งบประมาณ

14 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 380,000        382,536.09    เฉพาะเจาะจง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/48/2562

บ้านโคกพระ-บ้านนาผาง อ าเภอปทุมราชวงศา วงเงิน 378,000.- บาท วงเงิน 378,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  10  เม.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

15 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 315,000        317,520.39    เฉพาะเจาะจง หจก. เกษกุลมงคล 1996 หจก. เกษกุลมงคล 1997 เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/49/2562

บ้านหนองสามสี อ าเภอเสนางคนิคม วงเงิน 313,000.- บาท วงเงิน 313,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  11  เม.ย. 25๖2



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

 จังหวัดอ านาจเจริญ-บ้านดอนมะซ่อม งบประมาณ

อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
(กองพัสดุฯ)

16 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านต าแย- 352,000        354,319.25    เฉพาะเจาะจง ร้านวชิรวิทย์ ก่อสร้าง ร้านวชิรวิทย์ ก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/50/2562

บ้านจิก อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 350,000.- บาท วงเงิน 350,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  11  เม.ย. 25๖2

(กองพัสดุฯ) งบประมาณ

17 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 167,000        168,068.88    เฉพาะเจาะจง หจก.พลวัฒน์ รับเหมาก่อสร้าง หจก.พลวัฒน์ รับเหมาก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/51/2562

บ้านสองคอน-บ้านนาเยีย อ าเภอเมือง วงเงิน 164,000.- บาท วงเงิน 164,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  11  เม.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

18 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 215,000        217,106.84    เฉพาะเจาะจง ร้านมชาชน ร้านมชาชน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/52/2562

บ้านนาห้วยยาง-บ้านภูจ าปา อ าเภอเมือง วงเงิน 214,000.- บาท วงเงิน 214,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  11  เม.ย. 25๖2

 จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

19 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 237,000        238,817.53    เฉพาะเจาะจง ร้านบุญน้อม ร้านบุญน้อม เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/53/2562

บ้านหนองมะแซว-บ้านกุดปลาดุก อ าเภอเมือง วงเงิน 234,000.- บาท วงเงิน 234,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  11  เม.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

20 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านแมด- 448,000        450,645.09    เฉพาะเจาะจง หจก.สมจิตรปิโตรเลียมเซอร์วิส หจก.สมจิตรปิโตรเลียมเซอร์วิส เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/54/2562

บ้านดอนชี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 447,000.- บาท วงเงิน 447,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  17  เม.ย. 25๖2
(กองพัสดุฯ) งบประมาณ

21 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 288,000        289,960.40    เฉพาะเจาะจง หจก.สมจิตรปิโตรเลียมเซอร์วิส หจก.สมจิตรปิโตรเลียมเซอร์วิส เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/55/2562

บ้านหนองสามสี-บ้านโนนสูงอ าเภอเสนางคนิคม วงเงิน 286,000.- บาท วงเงิน 286,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  17  เม.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

22 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 172,000        173,685.48    เฉพาะเจาะจง หจก.พลวัฒน์ รับเหมาก่อสร้าง หจก.พลวัฒน์ รับเหมาก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/56/2562

บ้านหนองกะเลา อ าเภอลืออ านาจ-บ้านชาด วงเงิน 169,000.- บาท วงเงิน 169,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  17  เม.ย. 25๖2

อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

23 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านเนินกุง- 193,000        194,849.67    เฉพาะเจาะจง หจก. เกษกุลมงคล 1996 หจก. เกษกุลมงคล 1997 เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/57/2562

บ้านนาเวียง อ าเภอเสนางคนิคม วงเงิน 190,000.- บาท วงเงิน 190,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  19  เม.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

(กองพัสดุฯ)

24 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางแยก 323,000        325,660.27    เฉพาะเจาะจง ร้าน พี พี วัสดุก่อสร้าง ร้าน พี พี วัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/58/2562

ทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ท่ี60+617) วงเงิน 321,000.- บาท วงเงิน 321,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  19  เม.ย. 25๖2

อ าเภอลืออ านาจ-บ้านโพนเมืองน้อย อ าเภอหัวตะพาน งบประมาณ

จังหวัดอ านาจเจริญ
(กองพัสดุฯ)

25 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 323,000        325,660.27    เฉพาะเจาะจง ร้านวชิรวิทย์ ก่อสร้าง ร้านวชิรวิทย์ ก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/59/2562

บ้านจานลาน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ- วงเงิน 321,000.- บาท วงเงิน 321,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  19  เม.ย. 25๖2

บ้านดอนหมู อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

26 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านนาเยีย- 305,000        307,042.89    เฉพาะเจาะจง ร้านบุญน้อม ร้านบุญน้อม เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/60/2562

บ้านนาเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 303,000.- บาท วงเงิน 303,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  19  เม.ย. 25๖2

งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

27 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 227,000        228,677.33    เฉพาะเจาะจง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/61/2562

บ้านหนองทับม้า-บ้านป่าหวาย อ าเภอเสนางคนิคม วงเงิน 224,000.- บาท วงเงิน 224,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  22  เม.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

28 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 237,000        238,712.93    เฉพาะเจาะจง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/62/2562

บ้านห้วยร่องค า-บ้านนาเยีย อ าเภอเมือง วงเงิน 234,000.- บาท วงเงิน 234,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  22  เม.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

29 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านนาอุดม- 280,000        282,238.90    เฉพาะเจาะจง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/63/2562

บ้านดงสวาง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 278,000.- บาท วงเงิน 278,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  22  เม.ย. 25๖2

งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

30 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านนาลือ- 140,000        141,288.10    เฉพาะเจาะจง ร้าน พี พี วัสดุก่อสร้าง ร้าน พี พี วัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/64/2562

บ้านดงสวาง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 138,000.- บาท วงเงิน 138,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  23  เม.ย. 25๖2

งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

31 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 357,000        359,383.34    เฉพาะเจาะจง ร้านวชิรวิทย์ ก่อสร้าง ร้านวชิรวิทย์ ก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/65/2562

บ้านนาสะแบง อ าเภอพนา-บ้านฟ้าห่วน วงเงิน 355,000.- บาท วงเงิน 355,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  23  เม.ย. 25๖2

อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

32 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านแสนสุข 261,000        263,179.62    เฉพาะเจาะจง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/66/2562

อ าเภอปทุมราชวงศา-บ้านหัวดอน อ าเภอพนา วงเงิน 259,000.- บาท วงเงิน 259,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  23  เม.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

33 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 323,000        325,660.27    เฉพาะเจาะจง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/67/2562

บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสูง อ าเภอเสนางคนิคม วงเงิน 321,000.- บาท วงเงิน 321,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  23  เม.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

34 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 366,000        369,081.63    เฉพาะเจาะจง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/68/2562

บ้านนาหนองใหญ่-บ้านหนองทับม้า วงเงิน 365,000.- บาท วงเงิน 365,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  23  เม.ย. 25๖2

อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

35 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 315,000        317,078.49    เฉพาะเจาะจง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/69/2562

บ้านหนองคู-บ้านโนนสมบูรณ์อ าเภอเสนางคนิคม วงเงิน 313,000.- บาท วงเงิน 313,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  24  เม.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

36 ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรม 679,000        679,000.00    เฉพาะเจาะจง บ. บุษยาการสร้าง บ. บุษยาการสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/70/2562

ราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ วงเงิน 675,000.- บาท วงเงิน 675,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  26  เม.ย. 25๖2

งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดช้ือหินคลุก จ านวน 480 ลบ.ม. 499,789        498,705         เฉพาะเจาะจง ร้านอัจรียาภรณ์การเกษตร ร้านอัจรียาภรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/12/2562
วงเงิน 496,800.- บาท วงเงิน 496,800.- บาท เป็นราคาตาม ลว.  2 เม.ย. 25๖2

(กองพัสดุฯ) ท้องตลาด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   เมษำยน  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    30   เดือน   เมษำยน  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 950            950            เฉพาะเจาะจง ร้านจันทะเพชรยางยนต์ ร้านจันทะเพชรยางยนต์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/25/2562

กค 4739 อจ วงเงิน 950.- บาท วงเงิน 950.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 4 เม.ย. 2562

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

๒ จ้างเหมาท าความสะอาด 4,500         4,500         เฉพาะเจาะจง น.ส. นงลักษณ์  จันทร์ปัญญา น.ส. นงลักษณ์  จันทร์ปัญญา ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/26/2562

วงเงิน 4,500.- บาท วงเงิน 4,500.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 4 เม.ย. 2562

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

๓ จ้างท าป้ายอคิลิคท่ีจอดรถยนต์ 1,480         1,480         เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์นิยม ร้านพิมพ์นิยม ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/27/2562

วงเงิน 1,480.- บาท วงเงิน 1,480.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 19 เม.ย. 2562

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

๔ จ้างซ่อมแอร์ 2,800         2,800         เฉพาะเจาะจง ร้านย้ิมแอร์ แอนด์เซอร์วิส ร้านย้ิมแอร์ แอนด์เซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/28/2562

วงเงิน 2,800.- บาท วงเงิน 2,800.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 19 เม.ย. 2562

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

๕ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล ถวายพระพรชัยมงคลฯ 138,564     138,564     เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์นิยม ร้านพิมพ์นิยม ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/29/2562

วงเงิน 138,564.- บาท วงเงิน 138,564.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 29 เม.ย. 2562

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,000         4,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/30/2562

วงเงิน 4,000.- บาท วงเงิน 4,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 30 เม.ย. 2562

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

7 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน เม.ย. 62 1,735         1,735         เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรม่ังมี ร้านรวมมิตรม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/9/2562

วงเงิน 1,735.- บาท วงเงิน 1,735.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 9 เม.ย. 2562

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

8 จ้างซ่อมแซมบ ารุงเคร่ืองปรับอากศ 8,650         8,650         เฉพาะเจาะจง ร้านย้ิมแอร์ แอนด์เซอร์วิส ร้านย้ิมแอร์ แอนด์เซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/10/2562

วงเงิน 8,650.- บาท วงเงิน 8,650.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 30 เม.ย. 2562

งบประมาณ

(กองกิจกำรสภำฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   เมษำยน  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    30   เดือน  เมษำยน  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,242         4,242         เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/2/2562

วงเงิน 4,242.- บาท วงเงิน 4,242.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 18 เม.ย. 2562

(กองคลัง) งบประมาณ

10 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน เม.ย. 62 3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญ เซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญ เซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/26/2562

วงเงิน 3,000.- บาท วงเงิน 3,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 เม.ย. 2562

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

11 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน พ.ค. 62 3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญ เซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญ เซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/27/2562

วงเงิน 3,000.- บาท วงเงิน 3,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 30 เม.ย. 2562

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

12 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปลูกต้นไม้พระราชทาน 128,510     128,510     เฉพาะเจาะจง บ. บุษราการสร้าง จ ากัด บ. บุษราการสร้าง จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/8/2562

เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชภิเษก ปี 2562 วงเงิน 118,000.- บาท วงเงิน 118,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 26 เม.ย. 2562

งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

13 ค่าจ้างสแกนแบบแปลนรายละเอียด 375            375            เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคก๊อปป้ี ร้านเทคนิคก๊อปป้ี ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/6/2562
วงเงิน 375 บาท วงเงิน 375 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 12 มี.ค. 25๖2

งบประมาณ

(กองพัสดุและทรัพย์สิน)



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 73,000          73,000           เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/31/2562
วงเงิน  73,000.- บาท วงเงิน  73,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 เม.ย. 25๖2

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด
2 จัดซ้ือผ้าประดับตกแต่งสถานท่ี และ ลวดส าหรับ 82,200          82,200           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/32/2562

มัดผ้าประดับตกแต่งสถานท่ี ตามโครงการ วงเงิน  82,200.- บาท วงเงิน  82,200.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 2 เม.ย. 25๖2
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ งบประมาณ
ของจังหวัดอ านาจเจริญ (พิธีพลีกรรมตักน้ า 

ท าน้ าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

3 เช่าเต็นท์สีขาว ส าหรับรองรับผู้เข้าร่วมพิธี 15,000          15,000           เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรบริการ ร้านรวมมิตรบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/33/2562
ตามโครงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วงเงิน  15,000.- บาท วงเงิน  15,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 3 เม.ย. 25๖2
ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ของจังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(พิธีพลีกรรมตักน้ า ท าน้ าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

4 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,950            4,950             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/34/2562
วงเงิน  4,950.- บาท วงเงิน  4,950.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 3 เม.ย. 25๖2

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) งบประมาณ
5 จัดซ้ือวัสดุรับรองเพ่ือใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 65,100          65,100           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/35/2562

ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วงเงิน  65,100.- บาท วงเงิน  65,100.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 9 เม.ย. 25๖2
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 งบประมาณ
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000          20,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/36/2562
วงเงิน  20,000.- บาท วงเงิน  20,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 29 เม.ย. 25๖2

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

7 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 73,000          73,000           เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/37/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   เมษำยน  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี   30   เดือน  เมษำยน  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

วงเงิน  73,000.- บาท วงเงิน  73,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 30 เม.ย. 25๖2
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

8 ค่าเช่าบริการ Internet 1,284            1,284             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/20/2562
วงเงิน 1,284 บาท วงเงิน 1,284 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 2 เม.ย. 25๖2

งบประมาณ

(กองกิจกำรสภำฯ)

9 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/21/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 4 เม.ย. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) ท้องตลาด

10 จัดซ้ือเกลือไอโอดีน 4,000            4,000             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/22/2562
วงเงิน  4,000.- บาท วงเงิน  4,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 17 เม.ย. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

11 จัดซ้ือสมุนไพรสด 1,000            1,000             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/23/2562
วงเงิน  1,000.- บาท วงเงิน  1,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 19 เม.ย. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

12 ค่าเช่าบริการ Internet 2,568            2,568             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/24/2562
วงเงิน 2,568 บาท วงเงิน 2,568 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 29 เม.ย. 25๖2

งบประมาณ

(กองกิจกำรสภำฯ)

13 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,000            4,000             เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/12/2562
วงเงิน  4,000.- บาท วงเงิน  4,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 2 เม.ย. 25๖2

(กองแผนและงบประมำณ) ท้องตลาด

14 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/11/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 เม.ย. 25๖2

(กองคลัง) ท้องตลาด

15 ค่าเช่าบริการ Internet 1,284            1,284             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/12/2562
วงเงิน 1,284 บาท วงเงิน 1,284 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 เม.ย. 25๖2

งบประมาณ
(กองคลัง)

15 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,280          11,280           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/13/2562
วงเงิน  11,280.- บาท วงเงิน  11,280.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 9 เม.ย. 25๖2



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

(กองคลัง) งบประมาณ

16 จัดซ้ือโต๊ะท างาน ชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 15,000          15,000           เฉพาะเจาะจง ร้านสุทีเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุทีเฟอร์นิเจอร์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/14/2562
วงเงิน  15,000.- บาท วงเงิน  15,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 26 เม.ย. 25๖2

(กองคลัง) งบประมาณ

17 ค่าเช่าบริการ Internet 3,852            3,852             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/15/2562
วงเงิน 3,852 บาท วงเงิน 3,852 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 30 เม.ย. 25๖2

(กองคลัง) งบประมาณ

18 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 488,250        488,250         เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/31/2562
วงเงิน  488,250.- บาท วงเงิน  488,250.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 5 เม.ย. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

19 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 54,755          54,755           เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/32/2562
วงเงิน  54,755.- บาท วงเงิน  54,755.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 17 เม.ย. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

20 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 94,905          94,905           เฉพาะเจาะจง หจก. ต. อะไหล่อุบล หจก. ต. อะไหล่อุบล ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/33/2562
วงเงิน  94,905.- บาท วงเงิน  94,905.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 29 เม.ย. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

21 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,580            9,580             เฉพาะเจาะจง หจก. ต. อะไหล่อุบล หจก. ต. อะไหล่อุบล ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/34/2562
วงเงิน  9,580.- บาท วงเงิน  9,580.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 29 เม.ย. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

22 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 52,430          52,430           เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/35/2562
วงเงิน  52,430.- บาท วงเงิน  52,430.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 30 เม.ย. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

23 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,565            6,565             เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/8/2562
วงเงิน  6,565.- บาท วงเงิน  6,565.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 4 เม.ย. 25๖2

(หน่วยตรวจสอบภำยใน) ท้องตลาด

24 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,000            2,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/9/2562
วงเงิน  2,000.- บาท วงเงิน  2,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 5 เม.ย. 25๖2

(หน่วยตรวจสอบภำยใน) ท้องตลาด

25 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000          30,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/22/2562
วงเงิน  30,000.- บาท วงเงิน  30,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 เม.ย. 25๖2

(กองกำรศึกษำฯ) ท้องตลาด



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

26 ค่าเช่าบริการ Internet 3,852            3,852             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/23/2562
วงเงิน 3,852 บาท วงเงิน 3,852 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 เม.ย. 25๖2

งบประมาณ
(กองกำรศึกษำฯ)

27 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000          30,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/24/2562
วงเงิน  30,000.- บาท วงเงิน  30,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 30 เม.ย. 25๖2

(กองกำรศึกษำฯ) ท้องตลาด

28 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/13/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 เม.ย. 25๖2

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) ท้องตลาด
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